سخنگوي قوه قضائيه مصرف مشروبات الكلي را در بند جنجالي تأييد كرد

بند 350بيبند و«بار» بود!
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محسنفرجيان

كري :اسرائيل ممكن است

به دولتي آپارتايد تبديل شود

ادامه از همين صفحه
تاكنون هيچ مقام بلند پايه امريكايي در س��مت خود چنين
تعبيري را براي اسرائيل به كار نبرده است.
احتمال انفجار در كرانه باختري
پيش از اين باراك اوباما اس��تفاده از اين واژه را براي خطاب
قرار دادن رژيم صهيونيستي ممنوع كرده بود .كري ادامه داد:
«همين كه شما چارچوبي را در ذهن خودتان تصور كنيد كه
خط اصلي باشد ،اين را درك خواهيد كرد كه دستيابي به راه
حل دو دولتي ضروري است ،راه حلي كه رهبران هر دو طرف
(فلسطيني و اسرائيلي) همين ديروز هم پايبندي خودشان
را به آن اعالم كردند ».كري هش��دارداد كه تعليق مذاكرات
خاورميانه ميتواند در كرانه باختري ،به انفجاري خشونتآميز
منجر ش��ود « :مردم به قدري از سهمش��ان از زندگي نااميد
شدهاند كه ش��روع به انتخابهاي ديگري كردهاند و ممكن
است به جاهاي تاريكي كشيده ش��وند كه قبال كشيده شده
بودند .اين رويارويي را اجتناب ناپذير ميكند » .كري پيش
از اين هم هشدار داده بود كه شكست مذاكرات ممكن است
به ناآرام ش��دن كرانه باختري بينجامد .كري همچنين در
سخنان خود گفته است كه اين امكان وجود دارد كه تغيير در
رهبران فلسطيني يا اسرائيلي ،منجر به تحولي چشمگير در
مذاكرات شود .وزير خارجه اوباما همچنين به شدت از تصميم
رژيم صهيونيستي براي ساخت 14هزار واحد مسكوني ،انتقاد
كرد .در حالي كه انتظار ميرود اين سخنان كري با واكنش
تند مقامهاي رژيم صهيونيس��تي روبهرو شود ،جي پساكي
س��خنگوي وزارت خارجه امريكا گفت كه كري خيلي ساده
ديدگاه شخصي خود را در اين باره بيان كرده كه راه حل دو
دولتي تنها راه حل موجود است .پساكي گفت كه خيليهاي
ديگر نيز از جمله رهبران اسرائيل مانند ايهود باراك ،ايهود
اولمرت و تزيپي لويني هم اين ديدگاه را قبول دارند.
كارتر هم تلآويو را آپارتايد ناميد
با وجود اينكه هيچ مقام امريكايي در دوران تصدي س��مت
رسمي تعبير آپارتايد در مورد رژيم صهيونيست به كار نبرده
ولي جيمي كارتر رئيسجمهور امريكا در كتاب سال 2007
خود با عنوان « صلح خاورميانه فلسطين :صلح يا آپارتايد»
سياس��تهاي رژيم صهيونيس��تي در خاورميانه را تعبير به
آپارتايد كرده است.

اقتصادي

مهرانابراهيميان

صفحه 4

صفحه 15

رئيس كل اسبق بانك مركزي:

طومار شركتهاي
وابسته به بانكها
بايد پيچيده شود

وزير امور خارجه امريكا در سخناني كم سابقه هشدار داد كه اگر مذاكرات صلح خاورميانه به شكست كشيده شود،
اين خطر وجود دارد كه اسرائيل به يك «دولت آپارتايد» تبديل شود .به گزارش «جوان» ،جان كري وزير امور
خارجه اوباما در يك اظهار نظر بيسابقه كه انعكاس گستردهاي پيدا كرده ،هشدار داد كه اسرائيل ممكن است به
يك «دولت آپارتايد» تبديل شود .روزنامه ديلي بست كه اين سخنان كري را نقل كرده ميگويد نوار ضبط شده
اين سخنان كري را كه روز جمعه همين هفته ابراز شده ،در اختيار دارد .آپارتايد يا نژاد پرستي ،واژهاي است كه
براي رژيم سابق آفريقاي جنوبي به كار ميرفت .سخنان كري در برابر مقامهاي ارشد امريكا ،اروپا ،روسيه و ژاپن
ايراد شد و روزنامه امريكايي «ديلي بست» آن را نقل كرد « :راه حل دو دولتي تنها جايگزين واقعي آشكار است
زيرا «تك ملتي» شدن يا ممكن است به يك دولت آپارتايد با شهروندان درجه  2منجر شود يا به دولتي منجر
ميشود كه ظرفيت اسرائيل براي تبديل شدن به يك دولت يهودي را از بين ميبرد| » .بقيه در همين صفحه

صفحه 12

 26نفر زخمي شدند

 8كشته
در حادثه اتوبوس
شركت واحد
صفحه 14

كاهش سود  ،مشمول سپردههاي گذشته نميشود

صفحه 16

بيتوجهيبهتقاضا
ركودمسكنراعميقترميكند!

وزير بهداش��ت :نميگوييم كه اتفاقات حوزه سالمت دقيقاً از  15ارديبهش��ت به طور صددرصدي و عالي
اجرايي ميشود اما پيشبيني شده است كه از اين تاريخ كار را ش��روع كرده و ظرف يك ماه بعد از آن  70تا
 80درصد كار انجام شود و مابقي نيز طي پنج تا شش ماه آينده به تدريج به وقوع بپيوندد و قطعاً اين اتفاقات
ميتواند بركات زيادي داشته باشد و از بسياري از فسادها كه هم اكنون دامن برخي بخشها در مراكز دولتي
و غيردولتي را گرفته است ،جلوگيري كند و به كاهش پرداختها از جيب مردم بينجامد .در بخش دارو نيز
بايد اقدامات ارزشمندي اتفاق بيفتد ،هنوز در بسياري از بخشها نظير بيماريهاي صعبالعالج ،بيماران زير
پوشش كميته امداد و بهزيستي و روستاييان نياز به كمك بيشتر احساس ميشود| صفحه 3

اسـد
نامزد انتخابات شد

اعالم جزئيات نرخهاي جديد سود بانكي

يكمستندومحكآستانهتحمل
مدافعانمدارايفرهنگي

رئيس شوراي هماهنگي بانكهاي دولتي :نرخ سود سپردههاي روزشمار و كمتر از سه ماه  10درصد ،سه تا
شش ماه  14درصد ،شش تا  9ماه 16درصد ،بيش از  9ماه تا كمتر از يك سال 18درصد و سپردههاي يك
سال  21يا  22درصد تعيين شده است .نرخ جديد سود سپردهها بايد توسط بانك مركزي ابالغ شود .بر اساس
توافقات جديد ،سپردههاي يك ساله پس از پايان دوره مشمول دريافت سود  21يا  22درصدي ميشوند،
در صورتي كه س��پردهگذاران قبل از پايان اين دوره اقدام به خروج وجوه كنند ،ميزان پرداخت سود به آنها
كاهش مييابد|صفحه 4

 5اصل توافق جامع هستهاي ايران با 5+1
از نگاه انديشكده «رند»

انديشكده امريكايي رند
جهان
طي گزارش�ي ،مهمترين
اصول توافق جام�ع هس�تهاي اي�ران و  5+1را كه
احتماالً تا دو ماه ديگر نهايي خواهد شد ،منتشر كرد.

به گزارش نسيم ،انديشكده امريكايي «رند» در گزارشي
با عنوان «روزهاي پ��س از توافق با ايران؛ واكنشهاي
منطقهاي به توافق نهايي در زمينه هس��تهاي» اعالم
كرد كه پنج اصل فوق را از محتواي توافق ژنو به دست
آورده است .اهميت فوقالعاده اين گزارش از آن رو است
كه پيش از اين نيز عين��اً پيشبينيهايي از اين جنس
عملي شده بود .مؤسسه رند در اين گزارش ،مهمترين
اصول توافق جامع هس��تهاي ميان ايران و  5+1را كه
احتماالً تا دو ماه ديگر نهايي خواهد شد،به شرح ذيل
بيان كرده است:
 -۱ايران ممكن است به غنيس��ازي ادامه دهد ،اما با
محدوديتهايي شامل درجه غنيسازي و تعداد و نوع
سانتريفيوژها خصوصاً در سايت فردو.
 -۲رآكتور آب سنگين اراك به يك رآكتور آب سبك
تبديل خواهد شد كه قابليت بازفرآوري نداشته باشد
و تحت نظارت كامل آژانس بينالملل��ي انرژي اتمي
باقي بماند.
 -۳اين توافق شامل بازرس��يهاي ناخوانده آژانس از

تأسيس��ات هس��تهاي ايران خواهد بود؛ ايران متعهد
ميش��ود نس��بت به امضا و تصويب پروت��كل الحاقي
معاهده منع گسترش سالحهاي هستهاي (ان .پي .تي)
اقدام كند .امضاي اين پروتكل به آژانس اجازه بازرسي
سرزده از سايتهاي اعالمنشده را ميدهد.
 -۴ايران متعهد ميش��ود اطالع��ات الزم درباره ابعاد
احتمالي نظامي برنامه خود را ارائه كند.
 -۵كاهش تدريج��ي تحريمه��اي مرتبط ب��ا برنامه
هس��تهاي ايران به اجراي توافقنامه منوط ميش��ود.
ضمناً رفع تحريمهاي يكجانبه امريكا با تصويب قوانين
جديد در كنگره اين كشور ،لغو تحريمهاي اروپا و حذف
تحريمها تحت قطعنامه جديد شوراي امنيت سازمان
ملل صورت خواهد گرفت.

نتانياهو:
ايران در پي نابودي اسرائيل است

نخست وزير اس�رائيل روز يكش�نبه ادعا كرد كه
ايران در نظر دارد با ساخت تسليحات اتمي ،اسرائيل
را نابود كند.

به گزارش تس��نيم به نق��ل از خبرگزاري فرانس��ه،
«بنيامين نتانياهو» نخس��ت وزير رژيم صهيونيستي
در سخناني در آلمان بار ديگر ادعاهاي خود مبني بر
عزم ايران براي ساخت تس��ليحات هستهاي را تكرار
كرد و اظهار داش��ت :تهران ميخواهد «م��ا را از بين
ببرد» .نتانياهو گفت« :ايران ميخواهد ما را نابود كند

تالش دانشجویان بسیجی برای تحویل جایزه باروت خیس به سفارت های یونان و اتریش | فاطمه عرفانیان | جوان

از اين رو تاسيسات زيرزميني براي غنيسازي اورانيوم
و توليد آب س��نگين براي ساخت پلوتونيوم احداث و
نيز به موشكهاي بالس��تيك قاره پيما با توان حمل
كالهكهاي هستهاي كه كل جهان را تهديد ميكند،
دسترس��ي پيدا كرده اس��ت .نتانياهو از قدرتهاي
جهاني خواست به هر قيمتي تسليم فشارها براي عدم
برخورد با تهران نشوند و جامعه جهاني بايد از تهران
بخواهند تا توانايي خود براي توليد سالح هستهاي را
بهطور كامل از بين ببرد.

س��ردار س�لامي،
جانش��ين فرمان��ده
كل س��پاه :وقتي ما در
موض��وع ذرات بنيادي
و دس��تيابي ب��ه انرژي
هستهاي به سطحي از
علم و فناوري ميرسيم،
قدرتهاي بزرگ در اين زمينه ب��ا ما ميجنگند،
يعني نبرد فيزيكي را در عرصه مهار علمي ما در اين
حوزه بهعنوان يك استراتژي انتخاب و دانشمندان
هس��تهاي ما را ترور ميكنند كه آشكارترين وجه
تقابل خش��ن و س��ركوبگرايانه نظام س��لطه براي
جلوگيري از دستيابي ما به حوزههاي علمي جديد
و مدرن است |صفحه 5

بعد از 3سال مبارزه با تروريستها

كري :اسرائيل ممكن است به دولتي آپارتايد تبديل شود

عباس حاجي نجاري

مقاومت هستهاي نكنيم
غرب سراغ
ساير فناوريها ميآيد

حكم اعدام رهبر و  682مقام اخوان
در آستانه انتخابات مصر

صفحه 15

سخنگوي وزارت كشور:

اظهارنظر در خصوص جامعتين شخصي است

س�خنگوي وزارت كش�ور گفت كه هر گونه مصاحبه اعضاي كميسيون ماده
 10اظهارنظر شخصي است و نظر كميس�يون ماده  10احزاب به شمار نميرود.

حسينعلي اميري سخنگوي وزارت كش��ور در گفتوگو با فارس ،در خصوص
اينكه كميسيون ماده  10قانون احزاب كه با مديريت وزارت كشور اداره ميشود،
اظهار داشت :اگر احياناً عضوي از اعضاي كميس��يون مذكور كه هم از دولت و
از مجلس و از قوه قضائي��ه در آن حضور دارند در خصوص جامعه مدرس��ين و
جامعه روحانيت مبارز اظهار نظر كرده باش��د اين به هيچ وجه نظر كميسيون
نيست ،بلكه اظهارنظر شخصي است و كميسيون ماده  10تاكنون هيچ مصوب ه
و مصاحبهاي كه به صورت رسمي بوده باشد در خصوص جامعه مدرسين حوزه
علميه قم و جامعه روحانيت مبارز نداشته است.

021 - 88542075

(پنج خط)

صفحه 16

بعد از اخبار ساعت  21شبكه اول

روحاني امشب به سيما ميآيد

حسن روحاني رئيسجمهوري در سومين گفتوگوي زنده خود ،امشب بعد از اخبار
ساعت  21از طريق شبكه يك سيما با مردم به صورت مستقيم سخن ميگويد.

بنابراين گزارش پيش از اين پرويز اس��ماعيلي معاون ارتباطات و اطالع رساني دفتر
رئيسجمهور ،در گفتوگو با مهر رويكرد دولت در زمينه مس��ائل اقتصادي به ويژه
مرحله دوم هدفمندسازي يارانه را يكي از مهمترين محورهاي اين گفتوگو نام برد و
گفت :رويكرد دولت درباره مسائل سياست خارجي از جمله تعامل با كشورها و نهادهاي
بينالمللي و همچنين مسائل فرهنگي از ديگر موضوعاتي است كه رئيسجمهور در
مورد آن با مردم سخن خواهد گفت .وي همچنين در مورد انتخاب مجريان اين برنامه
گفت :هيچ حاش��يهاي در اين زمينه وجود ندارد و مجريان در چارچوب يك تعامل
مثبت ميان صداوسيما و دولت انتخاب خواهند شد.

ضميمهروزنامه جوان
هفتهآينده منتشرميشود
سازمان آگهيهاي
روزنامه جوان
تلفنيآگهيميپذيرد

ارسال باروت خيس
بهسفارتخانههاي
اتريش و يونان

